gaikako bilketa
PAPERA

ONTZIAK

ERREFUSA

BEIRA

Zer utzi?

Egunkariak, aldizkariak, publizitate-orriak, kartoizko kaxak,
apunteak, paperezko poltsak…

Zer ez utzi?

Tetra-brikeak, paper koipeztatuak edo plastifikatuak,
aluminiozko papera…

Nola utzi?

Grapa eta uztaitxorik gabe, kartoi zati handiak tolestuta.

Non utzi?

4 bilketa-guneetako edozein edukiontzi urdinetan sartuta.

Zer utzi?

Plastikozko ontziak eta poltsak, brik erako ontziak,
metalezko ontziak, aluminiozko papera...

Zer ez utzi?

Ontziak ez diren plastiko eta metalak (jostailuak, biberoiak,
baldeak, orraziak, zartaginak…).

Nola utzi?

Erabat hustu, uretan pasa eta tolestuta, tapoiak banatuta.

Non utzi?

4 bilketa-guneetako edozein edukiontzi horitan sartuta.

Zer utzi?

Birziklagarriak ez diren hondakinak (pardelak, konpresak eta
tanpoiak, etxeko hautsa, zigarrokinak, orraziak, hortzetako
eskuilak, espartzu eta esparatrapuak, pintzak, kristala…).

Zer ez utzi?

Bilrziklagarri den ezer (ZER-NON hiztegian kontsultatu).

Non utzi?

Erabiltzaile bakoitzak dagokion errefus-ontzian sartuta.
Ontziak zenbakituta daude, eta bakoitzak bere giltza du.

Zer utzi?

Beirazko botilak (zuri, berde edo marroiak), poteak eta
fraskoak (kontserbak eta kosmetikazkoak).

Zer ez utzi?

Bonbillak, fluoreszenteak, ispiluak, leiho eta autoetako
kristalak, edalontziak eta platerak…

Nola utzi?

Hustu eta uretan pasata; tapa, tapoi edo kortxorik gabe.

Non utzi?

Elbarrena Kalea, Plaza eta Agirrebarrena aparkalekuko
edukiontzi berde argi biribildutan sartuta.
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OLIOA

ARROPA

PILAK

TRASTE
ZAHARRAK

Zer utzi?

Sukaldeko olioa.

Zer ez utzi?

Automobiletako olioa.

Nola utzi?

Plastikozko botila edo brik ontzietan, ondo itxita.

Non utzi?

Frontoi ondoko edukiontzi berezian, beige eta laranja
kolorekoan, sartuta.

Zer utzi?

Zaharkituak geratu diren arropak eta erabilerarik ez
dutenak, ohe-arropa, oihalak, trapuak…

Zer ez utzi?

Koipez edo olioz zikindutako oihalak.

Nola utzi?

Plastikozko poltsa txikietan sartuta.

Non utzi?

Frontoi ondoan arropentzat egokitutako edukiontzi berde
ilunean.

Zer utzi?

Gatzezko pilak edo pila alkalinoak eta botoi-pilak.

Nola utzi?

Banaka, inolako ontzi edo poltsatan sartu gabe.

Non utzi?

Frontoi ondoko edukiontzi hori txikian.

Zer utzi?

Altzariak, koltxoiak, etxe-tresna elektrikoak…

Zer ez utzi?

Obra-hondakinak, pneumatikoak…

Nola utzi?

Aldez aurretik 943 67 62 16 telefonora deitu behar da,
eguna, lekua eta ordua adosteko.

Non eta noiz
utzi?

Edozein bilketa-gunetan, bilketa-egunaren bezperan,
iluntzeko 8etatik 10etara. Garbigunera ere eraman litezke.

Bilketa-eguna

Hileko bigarren osteguna.
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HONDAKIN

Zer utzi?

Bonbillak, fluoreszenteak, bateriak, pinturak, barnizeak eta
kolak, disolbatzaileak, aerosolak, etxe-tresna txikiak, CD
eta DVDak, tonerrak, garbiketako produktu kimikoak,
informatikako materiala, jostailu elektronikoak…

Non utzi?

Udaletxe azpiko ontzietan edo Garbigunean.

Oharra

Udaletxe azpia ez da traste zaharrak uzteko lekua.

Zer eraman?

Hondakin arriskutsuak, obra hondakinak, automobiletako
pneumatikoak eta olioa, metala eta txatarra, egurra,
altzariak, etxe-tresnak, kristala, papera, plastikoa, arropa…

Nora?

Tolosako San Blaseko edo Andoaingo Garbiguneetara.

Oharra

Zerbitzu hau doakoa da.

ARRISKUTSUAK

GARBIGUNEAK
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